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U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God
zijn.
Beantwoorde Lezing. Spreuken.
Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen
slaan op de wijsheid,

als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem

laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de
vreze des HEEREN begrijpen, en de kennis van God vinden. Ja, in je hart zal wijsheid komen en
kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je
beschermen, Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.
Nu de les.
De HEERE, uw God, is in uw midden, een machtige Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u
verheugen met blijdschap.

Hij is stil in Zijn liefde, hij zal juichend over u zingen.

Jesaja.
Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht vanuit de
duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. En de
HEERE zal u voortdurend leiden, in dorre streken zal Hij uw ziel verzadigen, uw beenderen
kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron die nooit opdroogt.

Ik ben zeer

verheugd in de Heer, mijn ziel verblijdt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de
kleding van verlossing, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom
zich uitdost en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas
voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen,

zo zal de Heere gerechtigheid

en lof doen opkomen voor alle volken.
Deuteronomium.
Alleen, wees op uw hoede en neem uw ziel zeer in acht! Opdat u de dingen niet vergeet die uw
ogen gezien hebben, anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw
kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken:

Mattheüs.
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Toen Jezus de menigte

zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij
onderwees hen en zei: De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw
lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het
licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! Niemand kan twee heren
dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de
ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd
over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk
waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de
kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in
schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan
met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk
naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs
Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld,
dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer
kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat
zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen.
Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En
Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En Hij
raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen. Toen het nu avond
geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze
geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die ziek waren.
Romeinen.
Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft
mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
2 Korinthe

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw
van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want wij
zuchten daarom ook, en verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te
worden, als wij maar bekleed en niet naakt bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn,
zuchten omdat we het vaak moeilijk hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar bekleed
worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft
toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd
vertrouwen en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere,
want wij wandelen door geloof, niet door waarneming. Maar wij vertrouwen en zouden liever uit
het lichaam wonen en bij de Heere zijn.
Romeinen
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En
word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van
uw gemoed, om te ontdekken wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker Eddy.
477. Ziel is de substantie, het Leven en de intelligentie van de mens, die zich op individuele wijze
manifesteert, maar niet in de materie. De Indianen vingen enige aanduidingen van de erin
opgesloten werkelijkheid op, toen zij een bepaald prachtig meer "de glimlach van de Grote Geest"
noemden.
60. Ziel heeft onbeperkte mogelijkheden om de mens te zegenen en het geluk zou makkelijker te
verkrijgen en zekerder in ons bezit zijn, als het in Ziel gezocht werd. Alleen hogere genoegens
kunnen de hevige verlangens van de onsterfelijke mens bevredigen. Wij kunnen het geluk niet
beperken binnen de grenzen van de persoonlijke zin. De zinnen verlenen geen werkelijke
bevrediging.
530. In de goddelijke Wetenschap wordt de mens onderhouden door God, het goddelijke Beginsel
van het zijn. Op Gods bevel brengt de aarde voedsel voort voor het gebruik van de mens. Omdat
hij dit wist, zei Jezus een keer: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en drinken zult;
en hoewel hij zich niet het alleenrecht van zijn Schepper aanmatigde, erkende hij dat God, de

Vader en Moeder van iedereen, in staat is om de mens te voeden en te kleden zoals Hij met de
lelies doet.
482. Het menselijke denken heeft de betekenis van het woord "ziel" verdraaid door de
veronderstelling dat ziel zowel een goede als slechte intelligentie is, die in de materie is gevestigd.
Zoals het in Christian Science gebezigd wordt, is Ziel terecht een synoniem van Geest, God; .....
307. De Waarheid heeft geen begin. Het goddelijke Gemoed is de Ziel van de mens, en geeft de
mens beheersing over alles.

De mens is niet vanuit een materiëel uitgangspunt geschapen,

noch werd hem bevolen materiële wetten te gehoorzamen die Geest nooit maakte; zijn domein is
in geestelijke verorderingen, in de hogere wet van Gemoed.
228. Als we de opdracht van onze Meester: "wees niet bezorgd voor uw leven," opvolgen, dan
zullen we nooit afhankelijk zijn van de lichamelijke gesteldheid en de samenstelling en werking
ervan, maar zullen wij er de baas over zijn, de conditie ervan bepalen en het vormgeven en
beheersen met Waarheid. Er is geen andere macht dan die van God. De almacht heeft alle macht
en om enige andere macht te erkennen is God vernederen. De nederige Nazarener weerlegde de
veronderstelling dat zonde, ziekte, en dood macht hebben. Hij bewees ze machteloos.
365. De goedaardige gedachte van Jezus, die uitgedrukt wordt in zulke woorden als "wees niet
bezorgd voor uw leven," zou de zieken genezen, en hun zo in staat stellen om boven de
vermeende noodzaak uit te stijgen voor lichamelijke denkwijzen en behandelingen; maar indien
de onbaatzuchtige genegenheid ontbreekt, en gewoon verstand en algemene mensenliefde
veronachtzaamd worden, welke geestelijke eigenschap blijft er dan over, om de uitgestrekte arm
van gerechtigheid tot genezing te inspireren?
62. Het goddelijke Gemoed, dat de knop en bloesem vormt, zal voor het menselijke lichaam
zorgen, net zoals het de leliën bekleedt; maar laat geen sterveling zich inlaten met het bestuur van
God door er de wetten van menselijke dwaalbegrippen tussen te werpen.
381. Sla minder acht op de interpretaties van het sterfelijke gemoed, en u zult de zeggenschap die
aan de mens door God geschonken is,eerder begrijpen. U moet de weg vinden uit de menselijke
theoriën betreffende gezondheid, anders zult u nooit geloven dat u geheel vrij bent van de een of
andere kwaal. De harmonie en de onsterfelijkheid van de mens zullen nooit bereikt worden,
zolang wij niet begrijpen dat Gemoed niet in de materie is. Laten wij de ziekte verbannen als een

vogelvrij verklaarde, en ons houden aan de leiding van de altijddurende harmonie, de wet van God.
Het is het morele recht van de mens om een onrechtvaardig oordeel te herroepen, een oordeel dat
nimmer met goddelijke instemming opgelegd is.

Jezus Christus maakte de dwaling

ongedaan die het overtreden van de fysieke gezondheidswetten strafbaar zou stellen; hij maakte
de veronderstelde wetten van de materie ongedaan, die zich tegen de harmonieën van Geest
verzetten, daar deze geen goddelijke autoriteit hebben, maar slechts menselijke aanvaarding voor
hun bevestiging bezitten.

Indien aan de studie van Christian Science en aan de

vergeestelijking van de gedachten half zoveel aandacht werd geschonken als aan de
gezondheidsleer, zou dit alleen reeds het duizenjarig rijk inluiden. Het voortdurend baden en
masseren om wijziging aan te brengen in de lichaamsvochten en in de ongezonde transpiraties van
de huid, krijgt een nuttige vermaning in de leer van Jezus: "wees niet bezorgd .... voor het
lichaam." Wij moeten er voor oppassen om niet uitsluitend de buitenkant van het bord te
reinigen.
383. Wij moeten een schoon lichaam en een rein gemoed hebben, een lichaam dat zowel door
Gemoed rein gemaakt is, als schoon gewassen is met water. Men zou kunnen zeggen: ik zorg
goed voor mijn lichaam. Om dit te doen is de zuiverende en verheffende invloed van het
goddelijke Gemoed op het lichaam nodig, en de student van Christian Science zorgt het beste voor
zijn lichaam wanneer hij het zoveel mogelijk uit zijn gedachten laat, en zoals de apostel Paulus,
"zouden we liever afwezig zijn van het lichaam en aanwezig bij de Heer."
125. Naarmate de menselijke gedachte van de ene staat tot de andere overgaat, van bewuste pijn
tot pijnloosheid, van verdriet tot vreugde, - van vrees tot hoop en van geloven tot begrijpen - zal
de zichtbare manifestie tenslotte de mens zijn, die door Ziel en niet door de stoffelijke zin wordt
bestuurd. Als de mens Gods bestuur weerspiegelt, bestuurt hij zichzelf. Wanneer de mens
dienstbaar is aan de goddelijke Geest, kan hij niet beheerst worden door zonde en dood, en bewijst
zo dat onze materieële theorieën over gezondheidswetten waardeloos zijn.
167. "Het vlees begeert tegen de Geest." Het vlees en Geest kunnen net zo min samenwerken, dan
dat goed kan overeenstemmen met kwaad. Het is niet verstandig om een weifelende en
halfslachtige houding aan te nemen of te verwachten gelijkelijk met Geest en materie, met
Waarheid en leugen te werken. Er is maar één weg - namelijk God en Zijn idee - die naar het
geestelijke zijn leidt. Het wetenschappelijke beheer over het lichaam moet verkregen worden door
het goddelijke Gemoed. Het is onmogelijk om op enig andere wijze zeggenschap over het lichaam

te verkrijgen. Op dit fundamentele onderwerp is beschroomde behoudzucht volstrekt
ontoelaatbaar. Uitsluitend door zich onvoorwaardelijk op Waarheid te verlaten kan de
wetenschappelijke genezing worden bewerkstelligd.
273. De mens is harmonieus als hij door Ziel geleid wordt.

